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Acabou o sonho São João no
do euro 2020 Poulet 3 pattes
O Vosso Futuro Complexo

440, LAVAL

1 888 727-2847 l www.magnuspoirier.com
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António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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a seguir.
Qualquer pessoa, ao nascer, tem um percurso na
sua frente que é representado (nunca totalmente
desvendado) por passos pequenos que são o seu trajecto, o dessa pessoa e de mais ninguém. Começará,
normalmente, a direito, com a ajuda dos seus pais.
Eles irão alimentá-lo, vesti-lo, educá-lo. O amor e
a ternura maternal, aliada à paternal, ajudarão este
novo ser a criar dentro de si a confiança necessária
para adquirir a sua liberdade. E…eis o homem livre,
preparado, embora ainda de forma artesanal, para o
Caminho da Vida.Tanto os defeitos como as qualidades começam a ser desvendadas no seu contacto com
a sociedade que o envolve. Com esta afirmação não
quero dizer que ainda ninguém se tivesse apercebido da individualidade desta criança que segue para a
vida. É evidente que, por entre as birras da infância

e a bondade perante alguma dor, o véu da sua personalidade foi semiaberto para a luz dos olhos dos que
o rodearam até então.
A instrução na Escola, com a educação nela ministrada, que envolve as aprendizagens, a postura em
sala de aula, o trato com colegas e Professores, são
instrumentos únicos para caminhar sob a árvore da
obediência, do respeito, do conhecimento. Alguns
conseguem. Outros não. Uns continuam a seguir em
bruto. Outros constroem personalidades de qualidade.
Então, voltando (sem ter saído) ao tema deste trabalho, por que razão acontecem estes fenómenos de
falta de respeito e maus-tratos aos pais? Foi a Escola
que falhou? A família? A sociedade?
Resposta (a minha): todos são culpados, com incidência nítida nas políticas educativas permissivas e
na liberdade que a suposta democracia em que vivemos alimentou. Mas…nada de pensar que sou a favor da ditadura. Continuo a dizer bem alto que uma
democracia controlada daria melhores resultados
sociais.
Dois filhos homens batem nos seus pais por causa
de lhes tirarem as pensões (de miséria, na maior parte das vezes) para fins pessoais. Já adultos, e sem trabalho, vivem em casa dos progenitores (porquê? São
inválidos?). É urgente acabar com estas situações de
homens feitos que permanecem no “limbo” do “nada
faço porque sou toxicodependente; não encontro trabalho; nada sei fazer…”.
Cambada de malandros! Calculo que nunca leram
o livro de José Mauro de Vasconcelos “O Meu Pé de
Laranja Lima”. Olhem que o Zezé, menino de cinco
anos, fazia um dinheirinho, para comprar os seus
berlindes, indo, com uma caixa de engraxar sapatos
pelas ruas, à procura de clientes, fizesse sol ou chuva.
Vão trabalhar, homens! Há tanta terra a pedir para
ser cultivada; há bolsas de Estudo para quem queira
subir na vida, mesmo vindo de famílias pobres; há
pequenos serviços que qualquer pessoa com diminuições pode fazer.
Senhores políticos, vocês são, na sua maioria, os
maiores culpados pela pouca educação que a Escola
e a Família estão a exercer nestes tempos em que “dar
duas boas palmadas” num filho ou castigar um aluno
na Escola é interdito a pais e Professores. É urgente
formar gente de bem. É urgente respeitar aqueles que
são os Superiores na família e na Escola. É urgente
afirmar peremptoriamente: ser obediente é um bem
maior; ser educado, também.
Muito mais havia a dizer. Mas, fico por aqui. Acrescento só: “– Levei palmadas em casa, estive em Escolas em que obedecer e seguir regras eram normas a
cumprir. E…não morri.
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Repensar o passado para um futuro melhor
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A

Humanidade no seu todo
pode-se orgulhar da evolução que tem feito, certamente
mais do lado tecnológico do que no
lado humanista, ainda assim passos
notáveis foram feitos no sentido de
aperfeiçoar os objetivos para os quais trabalhamos
coletivamente, não só no bem-estar material mas
também no bem estar mental e emocional.
A recente consciência do equilíbrio mental, tão necessário à felicidade como o bem-estar material, é a
evidência que a Humanidade começa a tomar consciência que o Homem é mais do que uma máquina orgânica de biliões de células e que o universo mental e
emocional de cada um de nós é fator importante para
o nosso equilíbrio individual e coletivo.
É certo que essa evolução faz-se à custa de muitos sacrifícios e acima de tudo, muitos erros no passado, erros esses que cedo ou tarde virão à tona para nos obrigar a refletir sobre as opções que tomámos e o porquê
dessas opções.
Coletivamente cada nação tem motivos de orgulho,
mas também motivos de apreensão e de tristeza.
Se Portugal tem um passado colonialista em vários
continentes, o Canadá, não escapa a cenário similar,
com todos os aspetos de diferenciação cultural que trazem os atritos que já conhecemos.
Aqui, a única certeza é que nação alguma, povo algum, escapa aos erros do orgulho coletivo aquando do
contacto com outras culturas ou civilizações.
O orgulho leva-nos a considerar este ou aquele outro
povo inferior, por um aspeto ou outro: ou pelas roupas
que usam; pelos costumes que têm; pela forma como
se alimentam; pela religião que praticam...
CARICATURA DA SEMANA

Os erros sucedem-se e intensificam-se quanto mais o
orgulho nos leva a colocar a nós mesmos num pedestal
face ao “outro”, que julgamos selvagem, ou no mínimo
atrasado. Na minha experiência pessoal, frequentemente ouvi de portugueses que viveram em África o
choque que tiveram quando lá chegaram pela primeira
vez, pela primitividade dos costumes dos povos locais,
desde à aparente desestruturação de qualquer forma
de trabalho, pois a natureza provia a tudo de forma
generosa, à forma como se vestiam, com “farrapos” à
volta das partes genitais e pouco mais.
Pensemos um pouco: aqueles povos, formados por
indivíduos humanos, não teriam também um mundo
mental e emocional como o nosso, ainda que assumamos, apenas a título de exercício mental, que fossem
“menos evoluídos” civilizacionalmente?
Aqui julgo ser a grande falha praticada um pouco
por todas as nações: julgámos o “outro” como um ser
inferior, não possuindo os mesmos atributos e necessidades.
O índio, assim como os povos africanos ou os nómadas das estepes asiáticas não são menos humanos que
nós. Têm as mesmas necessidades que nós na senda
evolutiva de toda a Humanidade, e no contacto que temos com eles devemos respeitar o seu passado, o seu
presente e o futuro que escolhem para si.
Acima de tudo devemos respeitar a sua liberdade de
escolha. A violência que foi exercida em querer torná-los uma imagem da civilização europeia foi o erro que
criou cicatrizes violentas que ainda tardam em sarar.
A recente descoberta dos restos mortais em sepulturas comuns nos reformatórios canadianos dedicados
aos povos autóctones vem pôr a nu não só a violência
pura e dura, mas o erro ideológico por trás dessa ação.
Se este erro não tem remédio pela sua própria natureza, devemos apreender a lição para o presente e futuro.
Ainda hoje, projetos de alcance internacional como

a União Europeia, necessitam desta aprendizagem na
harmonização de interesses e objetivos de todos os
países que constituem aquela união.
No Canadá, o simples trato entre províncias, governo federal e mesmo as populações autóctones, exige
semelhante aprendizagem no sentido de conciliarmos
esforços para o bem comum.
Tal aprendizagem vem se repetindo desde longe: podemos dar o exemplo do império romano, que atingiu
o seu auge através da expansão violenta militar que
exerceu sobre outros povos, ainda que lhes tenha levado sofisticações a nível organizativo na sociedade que
ainda hoje perduram.
Ao contrário de certa corrente ideológica que pretende apagar da memória os factos menos bons, algo
que penso ser desonesto intelectualmente, devemos
estudá-la nos seus diversos pormenores e no âmbito
do ambiente que se vivia na altura dos factos.
Tentar eliminar a história menos agradável ou reescrevê-la apenas nos impede de analisar e aprender
com os factos. No presente temos a oportunidade de
reparar, na medida do possível, e acima de tudo de
não repetir os erros do passado, esta a melhor forma
de honrar a memória daqueles que se sacrificaram ou
foram sacrificados.

COMUNIDADE
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PRIMEIRA FESTA PORTUGUESA EM MONTREAL

Festa de São João no Poulet 3 Pattes
EDDY SILVA

É

difícil acreditar...
24 de junho
2021 organizou-se e
festejou-se o São João não na comunidade mas sim no Poulet 3 Pattes, um
restaurante situado no 3224 Boul. Rose-

mont em Montreal.
A festa iniciou na parte da tarde e
festejou-se em grande o São João com
boa gente, e bons amigos. Todos comeram muito bem com um dos melhores
frangos em Montreal. E, sem esquecer

os dois grandes artistas que animaram
a festa, Eddy Sousa e Tony Mickael. Um
duo que está a surpreender muitos em
Montreal.

Parabéns e devem continuar, a comunidade está bem viva.

Associação Portuguesa
do Canadá reabriu as suas portas

A

pós de mais de um ano depois
do fogo, a associação mais antiga do Canadá reabriu as suas
portas para apresentar o jogo de Portugal no domingo.

Muitos estavam presentes e gostaram
muito das novas instalações e vamos
ver em breve os jantares das sextas vão
recomeçar em breve. Viva a Associação
Portuguesa do Canadá.

Bonne
fête du Canada
DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX

En cette période de distanciation physique,
nous vous souhaitons de profiter de cette fête
et de célébrer avec prudence.

Happy

Canada Day
FROM YOUR FEDERAL LIBERAL MPS

In this time of physical distancing, we wish you
a safe and enjoyable holiday.

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU

MP / Député
Papineau

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca
(514) 277-6020

ANGELO IACONO

ANJU DHILLON

EMMANUEL DUBOURG

FAYÇAL EL-KHOURY

Anju.Dhillon@parl.gc.ca
(514) 639-4497

Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca
(514) 323-1212

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

HON. MÉLANIE JOLY

ANNIE KOUTRAKIS

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

MP / Députée
Dorval – Lachine – LaSalle

MP / Député
Alfred-Pellan

MP / Députée
Ahuntsic-Cartierville
Melanie.Joly@parl.gc.ca
(514) 383-3709

ALEXANDRA MENDÈS

HON. MARC MILLER

Angelo.Iacono@parl.gc.ca
(450) 661-4117

MP / Députée
Brossard–Saint-Lambert
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca
(450) 466-6872

MP / Député
Ville-Marie – Le Sud-Ouest –
Île-des-Soeurs
Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

MP / Député
Bourassa

MP / Députée
Vimy

MP / Député
Laval – Les Îles

HON. MARC GARNEAU

MP / Député
Notre-Dame-de-Grâce –
Westmount
Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

HON. DAVID LAMETTI

HON. STEVEN GUILBEAULT

MP / Député
Mont-Royal / Mount Royal

PATRICIA LATTANZIO

SORAYA MARTINEZ FERRADA

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
(514) 283-2655

Steven.Guilbeault@parl.gc.ca
514-522-1339

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

MP / Députée
Saint-Laurent

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

MP / Député
LaSalle– Émard– Verdun

MP / Députée
Saint-Léonard – Saint-Michel

YVES ROBILLARD

HON. PABLO RODRIGUEZ

FRANCIS SCARPALEGGIA

SAMEER ZUBERI

Yves.Robillard@parl.gc.ca
(450) 622-2992

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
(514) 353-5044

Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca
(514) 695-6661

MP / Député
Marc-Aurèle-Fortin

MP / Député
Honoré-Mercier

David.Lametti@parl.gc.ca
(514) 363-0954

MP / Député
Lac-Saint-Louis

ANTHONY HOUSEFATHER

MP / Député
Laurier – Sainte-Marie

MP / Député
Pierrefonds – Dollard
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725

Anthony.Housefather@parl.gc.ca
(514) 283-0171

MP / Députée
Hochelaga
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2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
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ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. DOS PAIS

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE

T.: 450.435.0301

ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE

T.: 514.388.4129

CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

T.: 514.353.1550

CÍRCULO DE RABO DE PEIXE

T.: 514.843.8982

CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL

T.: 514.342.4373

CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL

T.: 514.844.1406

COMUNIDADE ANGOLANA DE MONTREAL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

IGREJAS

Missão Santa Cruz
Missão de Nossa Senhora de Fátima

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

CENTROS

CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406
T.: 514.842.8045
T.: 514.982.0804

CRUZADAS

Horizontais: 1. Comemora hoje o Dia da Cidade, no ano
dos seus 500 anos como município. Cálcio (s. q.). 2. Lançamento. Reserva Federal norte-americana. 3. Situado. Legume recomendado em dietas. 4. Prefixo (novo). Decidir-se
por. 5. Paragem de (...), onde foram encontrados documentos militares britânicos sobre a Crimeia e Afeganistão.
6. Canto em louvor da Pátria. Assembleia da República.
7. Doutor (abrev.). Hectare (símbolo). Aprovação (fig.). 8.
Empreendo. Trajei. 9. Parque Natural de (…), é um dos
habitats com mais potencial para o lobo-ibérico. 10. Asperja. Número de ângulos de um decágono. 11. Comparecer.
Sovam.
Verticais: 1. (…) Alabaça, depois de Paula Silva, é o segundo director-geral do Património Cultural que a ministra
afasta desde 2018. Prefixo que exprime a ideia de dois. 2.
Antes do meio-dia. A minha pessoa. Murmúrio de vozes.
3. Galhofa. Senhor popular. 4. Rendimento Social de Inserção. «(...) e proveito não cabem em saco estreito». 5.
Cunha. (...) Berners-Lee, o “pai da Internet”. 6. Ionte. Suspiro. Union Européenne de Football Association. 7. Extremos
de Ronaldo. Adornasses. 8. Ratifiquei. 9. Ponto de mira.
Até agora. 10. Tronco de videira. Alojamento Local. Como
assim? (interj.). 11. Idolatrar. Boca de um rio.

D

urante a passada semana estive ausente da minha escrita corrente, mesmo diária,
como consequência de maleitas na
família e dos exames do meu netinho. Resolvida a fase aguda destes dois acontecimentos, aqui estou de novo a dizer o que me vai na alma,
perante um caudal informativo quase infindo e, de
um modo muito geral, realmente inútil.
NO CAFÉ
Na passada segunda-feira, eis que fui encontrar um
conhecido de vista, que não vislumbrava há perto de
uns seis meses. Um acontecimento concomitante com
a ausência, sem explicação – aparente, claro...–, de um
outro e de uma outra da mesma família. Além do mais,
nunca os restantes falaram destes três, ora reaparecidos. No fundo, um sistema de condições muito simples de resolver.
Desta vez, a conversa, como normalmente, era comandada pelo reaparecido, que expunha esta evidência: isto está tudo mal, porque o que se impõe é fazer
as coisas, mas de um modo correto. Duvido que Eça
tenha exposto, nos seus romances imortais, a realidade
cultural portuguesa de um modo mais claro que o ali
vislumbrado com aquele fala-barato.

ainda mais, a presente desgraça. No entretanto, a dita
democracia prossegue o seu caminho, cada dia mais
distante dos sonhos das maiorias que crescem desencantadas.
PANDEMIAS
Prossegue, naturalmente, a pandemia da COVID-19.
Se o Presidente da República diz alhos, de pronto os
cientistas dizem bugalhos, garantindo o Governo que
não dispõe de saber científico. No entretanto, a pandemia cresce, agora sob o comando de uma nova variante.
Certo, como já hoje se percebe bem, é que não deverá
vir a encontrar-se uma solução técnica capaz de pôr
um fim nesta pandemia. E quem diz nesta, diz nas que
deverão vir a segui-la. E tudo isto ao mesmo tempo
que Biden e seus homens continuam a tentar evitar
pagar a dívida astronómica que têm para com a China, tentando culpá-la de ter deixado fugir o tal vírus
de um laboratório… A União Europeia – verdadeiro
colosso político...– lá se vai adaptando, qual aluno obediente – uma sina histórica, ditada em 1945 –, ao que
é indicado pelos Estados Unidos, ou se pensa ser-lhe
agradável. Se o que Trump fazia era péssimo, se feito
por Biden é excelente. É a União Europeia no seu melhor, sobretudo no combate às pandemias.

VAI DEVAGARINHO, MAS VAI…
O Papa Francisco já nos tinha garantido que o combate aos abusos sexuais no seio da Igreja Católica Romana iria agora de vento em popa. De resto, passámos
mesmo a dispor de comissões diocesanas, com a finalidade de tratar os casos surgidos.
Num ápice, eis que a TVI e a 24 nos trouxeram novos
dados de mais um caso – sem ser em sessões contínuas.
O assunto parece estar agora a seguir a sua tramitação
silenciosa, estando também a decorrer no seio da nossa Polícia Judiciária, tantas vezes apontada como uma
das melhores polícias do mundo, mas sem conseguir
pôr um ponto final na violação do segredo de justiça. Bom, ficamos à espera, formulando votos para que
este caso não termine como o que se passou em frente
ao SOS Racismo, com o Ku Klux Klan português. Mas
será que Francisco manda, de facto, alguma coisa...?

MULTICRITÉRIOS
Já todos os portugueses interessados no que vai pelo
País terão reparado que a nossa grande comunicação
social não para de falar do caso dos dados da Câmara Municipal de Lisboa e de Fernando Medina. Desde
que um qualquer incidente envolva gente do PS, de
pronto a nossa grande comunicação social começa a
zurzir diariamente, mesmo a cada noticiário, ao longo
de semanas, no referido incidente. O mesmo não se dá
se o incidente envolver gente do PSD, da Direita, ou da
Extrema-Direita.
A mesma grande comunicação social, perante um
Rui Moreira já pronunciado judicialmente, simplesmente não aborda o tema nos mesmos termos que faz
com Fernando Medina, ou com alguém que seja do
PS, ou a este dado como afeto. E se com Rui Moreira
é esta a realidade, o mesmo se deu com o académico
Jorge Bacelar Gouveia, de quem mais nada se disse até
hoje, depois de ter sido noticiada uma investigação ao
redor de diamantes e de dissertações de mestrado, ou
teses de doutoramento, com gente dos PALOP. Claro
que se desconhece a realidade, mas o que salta à vista
é o noticiar do tema, para logo, sem mais, o mesmo
cair no cabalíssimo silêncio, situação que nunca tem
lugar com gente do PS. E se Rui Moreira nada tem que
o ligue ao PS, sendo um conservador, já Jorge Bacelar
Gouveia chegou mesmo a ser deputado do PSD.
Do mesmo modo, nada mais se ouviu sobre o caso
do ex-Presidente da Câmara Municipal da Guarda,
e eurodeputado. Sendo do PSD, sobreveio o silêncio
noticioso. Enfim, são os multicritérios noticiosos da
nossa (dita) democracia. Lamentavelmente, um dos
principais fatores da descrença dos portugueses na democracia reside, precisamente, na muito má qualidade
da nossa grande comunicação social.

DIREITOS HUMANOS…
Há dois domingos, 20 de junho, celebrou-se o Dia
Mundial do Refugiado. Desconhecendo se o Papa
Francisco se lhe referiu, a verdade, que nos chegou à
saciedade, é que não houve quem não se lhe tivesse referido. Todavia, só palavras...
A pobreza e a miséria, após o triunfo neoliberal, varrem hoje o mundo, com a pandemia a levá-las em crescendo: alarga-se, rapidamente, o fosso entre pobres e
ricos. E também não custa depreender que o regresso
da Direita e da Extrema-Direita ao poder acelerarão,

POUQUITO
Finalmente, lá surgiu a pena a cumprir pelo polícia
que assassinou George Floyd: 22 anos e 6 meses. Uma
pena que, com bom comportamento, poderá ficar em
15 anos. E se Donald Trump voltar a ser eleito – o poder norte-americano está a fazer tudo para o impedir
de concorrer...–, será o assassino perdoado.
Foi interessante constatar como, num suposto Estado
de Direito Democrático, o Presidente da República até
se vem pronunciar sobre o montante da pena aplicada.
É a dita democracia americana em ação.

JOAQUIM, O CERTEIRO
Há duas sextas-feiras atrás, durante o visionamento
do programa, O ÚLTIMO APAGA A LUZ, falando
para Rodrigo Moita de Deus, Joaquim Vieira deixou
sair esta mais que verdadeira explicação histórica:
alguma vez viste o País ser autossuficiente depois de
deixar as colónias?! Perante uma tal evidência, só lhe
faltou dizer algo do estilo: de resto, o Marcelo Caetano,
um dia, lá numa daquelas Conversas em Família dele,
até referiu que, sem o ultramar português, ficaríamos
reduzidos a uma província da Europa. Bom, é a evidência indiscutível, mas o que nos vale são as bazucas e o espírito europeísta da generalidade dos nossos
políticos. Hoje, até conseguimos dirigir a (dita) União
Europeia! Fantástico!!

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Mercearias

Renovações

JES RENOVATIONS

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

ALGARVE

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RBQ: 5599469301

T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

Restaurante

4057 Boul. St-Laurent

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
Contabilista

4 5

6
6 7
2 5 7
9 8
5
3
8
6 2
8
4 2 6
7

ANEDOTAS
EMPREGOS

Monumentos

Notários

7 1 5
8
1

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

SUDOKU

60 anos
ao serviço
dos nossos
leitores
e clientes

assure-toi.ca
SEGUROS

Doença Grave
Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA

- Reforma - Investimentos
- REER-CELI

PAULO F.
GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Na aula de Física, o professor pergunta:
– Quem consegue dar-me um exemplo de energia desperdiçada?
O Joãozinho levanta a mão:
– Contar uma história de pôr os cabelos em pé a um careca!
O Joãozinho entra no autocarro e pergunta ao motorista:
– Quanto custa o autocarro?
– É 1,95 euros – responde o homem.
Então, o Joãozinho vira-se para os passageiros bem alto:
– Ei, pessoal! Toda a gente a descer, porque eu vou comprar!
O Joãozinho chega atrasado à escola e, quando entra na
sala de aula, a professora diz-lhe:
– De novo atrasado, Joãozinho?
– Então, professora?! Não é a senhora que diz que nunca
é tarde para aprender?

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

Padaria

4242 Boul. St-Laurent #201

Pica Pau

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Importador

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

61 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes

INGREDIENTES:
500 gr Porco
2 C. de Sopa Manteiga
200 ml Cerveja
1 Dente Alho
2 C. de Sopa
Mostarda Amarela
A GOSTO
Azeitonas Pretas
Pickles
Sal
Piripiri

PREPARAÇÃO:
Corta a carne em pedaços pequenos (pedaços fáceis para picar com um palito),
depois põe numa tigela com sal, piripiri (ou molho picante), o dente de alho esmagado e a cerveja e deixa marinar pelo menos 1 hora.
Depois de marinada, põe uma frigideira ao lume com a manteiga para derreter,
seguida da carne para fritar bem ambos os lados. Quanto os lados estiverem dourados, deita a marinada por cima e deixa refogar uns 10 minutos em lume alto.
Passado os 10 minutos põe 2 colheres de mostarda amarela e experimenta, retifica temperos, quando for altura de servir deita uma mão cheia de pickles e azeitonas lá para dentro, mistura e está pronto a servir.
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REPORTAGEM

Conhece o historial da sua família?
Pode ter esta doença hereditária rara e fatal

A

lgumas doenças que pode herdar dos seus
antepassados podem ser inofensivas – como
ter miopia ou pés rasos – mas outras podem ser potencialmente fatais. O risco de herdar
algumas doenças mais graves, tal como a doença
dos pezinhos – também conhecida como amiloidose hereditária mediada por transtirretina (hATTR)
– pode ser maior se a sua família tiver ascendência
portuguesa.
A amiloidose ATTR hereditária (hATTR) é uma
doença genética, de rápida progressão e, muitas vezes,
fatal que afeta cerca de 50 000 pessoas em todo o mundo. Com quase 2000 doentes diagnosticados, Portugal
tem a incidência mais elevada desta doença rara. Pode
ser difícil de diagnosticar devido à grande variedade
de sintomas que os doentes apresentam, que podem

afetar muitas partes do corpo, incluindo os sistemas
nervoso (nervos), cardiovascular (coração) e gastrointestinal (digestivo). No caso das pessoas que desenvolvem hATTR, ela pode afetar significativamente a sua
qualidade de vida e também ser potencialmente fatal.
Mas há boas notícias – estão disponíveis testes genéticos que podem identificar facilmente as pessoas que
têm a doença.
O que é a amiloidose ATTR hereditária (hATTR)?
A amiloidose ATTR hereditária é causada por uma
mutação genética que altera a função da proteína
transtirretina (TTR). A TTR é uma proteína que
ocorre naturalmente no corpo, sendo portadora de
substâncias como a vitamina A, e é principalmente
fabricada no fígado. Quando o gene TTR sofre a mutação, faz com que a proteína se acumule nos órgãos

e tecidos do corpo – tais como nos nervos periféricos
e nos músculos cardíacos – danificando estes e outros
sistemas. Até à data, foram descobertas mais de 120
mutações diferentes do gene TTR, sendo a mais comum a Val30Met (V30M), que se estima afetar até 10
000 pessoas em todo o mundo. A mutação V30M da
ATTR também é mais habitualmente encontrada em
Portugal.
Os sintomas da hATTR podem incluir dor e dormência nos pés e nas mãos, falta de ar e fadiga, bem
como disfunção grave dos intestinos e da bexiga. Estes sintomas podem ser incapacitantes e podem afetar
negativamente a qualidade de vida ou a capacidade de
funcionar diariamente de um indivíduo. A maioria
dos doentes com amiloidose hATTR que têm ascen-

dência portuguesa sente os primeiros sintomas entre
os 28 e os 42 anos de idade. Se não for tratada, a doença pode progredir rapidamente, e a maioria dos doentes morre no prazo de 12 anos do início da doença.
“Como se trata de uma doença genética, a amiloidose hATTR é passada de geração em geração aos membros da família. No entanto, é importante salientar
que um membro da família pode herdar o gene TTR
com uma mutação, mas não desenvolver necessariamente a amiloidose hATTR.
Ao contrário de outras doenças hereditárias que exigem que ambos os pais sejam portadores de um gene
afetado, uma pessoa só tem de herdar uma cópia do
gene afetado de um dos pais para potencialmente
desenvolver a amiloidose hATTR. Isso significa que
quando um dos pais é portador deste tipo de muta-

ção genética, os seus filhos terão 50% de hipóteses de
a herdar.
Embora a amiloidose hATTR seja uma doença hereditária, algumas famílias podem não ter conhecimento do historial da doença na família. Além disso,
os sintomas da amiloidose hATTR são muitas vezes
semelhantes aos de outras doenças, podendo causar
atrasos potenciais no diagnóstico.
Avalie o seu risco online e faça testes
Agora as boas notícias: estão disponíveis testes genéticos gratuitos para as pessoas que se qualifiquem, que
podem identificar se as pessoas têm a doença. Devido
à elevada incidência de amiloidose ATTR hereditária
em Portugal, as pessoas de ascendência portuguesa

são consideradas de risco e, por esse motivo, é importante realizar os testes se tiver ascendência portuguesa.
Se você ou um membro da sua família é português
ou tem ascendência portuguesa, pode utilizar esta
ferramenta online para avaliar melhor o seu risco
de desenvolver ou ter amiloidose hATTR e ajudar a
determinar se deve discutir ou solicitar a realização
de testes genéticos ao seu médico ou profissional de
saúde. O timing é fundamental – quanto mais cedo
for diagnosticado, mais cedo poderá ter acesso ao tratamento.
Para ficar a saber mais sobre a amiloidose hATTR,
visite hattrbridge.ca e fale com o seu médico sobre os
testes genéticos e as opções de tratamento que estão à
sua disposição.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS
EMPREGOS

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”.
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no
betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

Precisa-se de um assistente
cozinheiro para fazer preparações
e uma pessoa para trabalho geral.

Deve apresentar-se no 1851, Ontario E.,
Montreal, Qc, H2K 1T7

514-563-1211

Companhia em paisagismo está a procura
de empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649
Você procura uma empresa e um patrão que
saiba valorizar o seu trabalho pelo seu justo
valor?

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa 41/2 na cidade de
St-Laurent, 1 dia por semana.

info@terrassementterranova.com

Precisa-se de um zelador para pequenas
reparações com experiência a tempo
inteiro ou parcial para vários imóveis de
apartamentos atavés de Montreal, Margem
sul e Norte. Deve ter as suas faramentas.
Tarefa: ajustamentos de janelas e portas,
mudanças de fios, electricidade e
canalização, geço e pintura.

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter
uma ideia do trabalho a fazer
www.swdla.com

Precisa-se de padeiro com
experiência para uma Padaria
em Laval. Muito bom salário.
PATRICIA
514-814-0362

514-808-3415

514-781-3335

O Restaurante Taberna situado no Centro
Rockland vai reabrir e precisamos de
empregados URGENTE. Empregadas
para a caixa e ajudante de cozinha
para grelhadores. Ótimo ambiente de
trabalho, e ótima renumeração.
CONTACTAR CHEF SILVA
514-608-6357

JARDIN PANOS

Precisa-se de grelhador e um cozinheiro para
um restaurante situado no Plateau. Deve ter
experiência, a tempo inteiro ou parcial.

521 Duluth Este, Montreal

Precisa-se de empregados para
l'Oeufrier De La Montagne

- Cozinheiros
-Ajudante de cozinha/empregados de mesa
Com ou sem experiência
Sálario acima da média
Horário das 7h às 15h e 5 dias por semana.

Contactar senhor Panos

514-951-4206

MARIA NASCIMENTO
SANTOS BAPTISTA
1939-2021

Faleceu em Montreal, no dia
26 de junho de 2021, com
82 anos de idade, senhora
Nascimento Santos esposa
do já falecido Alvaro Xabregas Baptista, natural de Paúl,
Portugal. Deixa na dor sua
filha Judith (Jonathan), seu
filho Sergio (Cristina), suas
netas Emily, Alexia e Eva, seu
irmão, seus cunhados(as),
sobrinhos(as), familiares e
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, St-Laurent, QC
www.memoria.ca
T.: 514-277-7778
O velório terá lugar terça-feira 29 de junho de 2021 das
18h às 21h, o funeral terá lugar quarta-feira 30 de junho
de 2021 às 13h00 na igreja Santa Cruz e vai ser sepultada em cripta no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A
família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Hajam.

†

JOÃO VIEIRA
1944 - 2021

É com imenso pesar que
anunciamos o falecimento de
João Vieira, em 25 de Junho
de 2021, em Montreal, aos 77
anos de idade.
Era o marido amoroso de
Maria da Conceição Bulhões,
com quem partilhou 51 anos
maravilhosos. Sentiremos a
sua grande falta: seus filhos
Nathalie (Vincent), Susan
(Gary), e Michael. Será carinhosamente recordado pelos
seus netos Matthew, Isabella,
Juliana e Ava e foi precedido na morte pela sua neta
Elizabeth. Também deixa uma irmã Maria da Conceição, bem como muitos outros familiares e amigos, aqui
e em Portugal.
A família receberá as condolências na quinta-feira,
dia 1 de Julho de 2021, das 14h às 17h e das 19h às
21h na Casa Funerária Rideau (4275 Sources Blvd,
DDO, 514-685-3344). A celebração será realizada na
sexta-feira, dia 2 de julho de 2021, às 10h30, no mesmo local, seguida do enterro no Lakeview Memorial
Gardens (Avenida Donegani, 701, Pointe-Claire).
Note-se que, devido às restrições da Covid, a capacidade de visionamento será de 40 de cada vez, mas é
permitida uma rotação. O serviço funerário e o enterro
serão limitados a 40 familiares e amigos próximos que
serão pessoalmente contactados pela família imediata.
Para aqueles que desejarem assistir virtualmente ao
serviço, será disponível uma transmissão virtual.
Um agradecimento especial à incrível pessoal do Jewish
General Hospital (cuidados paliativos), pelo apoio, compaixão e bondade nos seus últimos dias nunca serão
esquecidos.

514-209-1290

Precisa-se de senhora honesta e
com experiencia para a limpeza de
um apartamento para uma linda família. Duas à três vezes por semana. na área de Côtes-des-Neiges.
Bom salário.
SFF, TELEFONEM
MARY: 514-731-2176
Precisa-se de ajudante de cozinha a
tempo inteiro. 438-764-4964

514 277 . 7778

Precisa-se de homens para
trabalhar nos jardims, assentar
pedra “Pavé-uni”, coffragens.
BOM SALÁRIO.
Se possível
com carta de condução.
Com ou sem experiência.

CONTACTAR MANUEL CORREIA
514-977-3248

1 866 277.7778

memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal
n Mausoléu St-Martin
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino
Martins

Pedro
Alves
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Palmas para a Ribeira Grande
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

A

Ribeira Grande foi elevada
à
categoria
de cidade a 29 de Junho de 1981, faz agora precisamente
40 anos. O cronista Gaspar Frutuoso, descreve a vila que serviu como
«nobre com seus moradores, rica em
suas terras, bem assombrada com seus
campos e fértil com seus frutos, está
situada de aquém e de além de uma
grande ribeira, de que ela tomou o
nome, quase no meio da ilha, em uma
grande baía da banda do norte, ao pé
de um serra muito fresca mas, veio
depois em tanto crescimento, que é
agora a maior vila, mais rica e de mais
gente que há em todo este Bispado de
Angra».
A sua riqueza patrimonial, ao nível
da arquitetura, civil e religiosa, com
exemplares que se vislumbram em
cada esquina dos seus arruamentos
nobres e senhoriais, fazem da Ribeira
Grande um conjunto urbano construído de características únicas, e dele são
exemplo as igrejas de Nossa Senhora
da Estrela, Nossa Senhora da Conceição, da Misericórdia ou do Espírito
Santo, dos Frades e ainda os Paços do
Concelho e os solares do Botelho e de
S. Vicente Ferrer.
Luís Bernardo Leite Ataíde, perante a monumentalidade do património construído, considerou a Ribeira
Grande como a «Vila seiscentista de
São Miguel», epíteto derivado das características das suas belas moradias,
nobres ou simples, com as suas soberbas janelas de avental, encimadas por
fusos e suásticas, os óculos, que iluminam escadas interiores e as varandas
como aspetos significativos e únicos.
Estas características também se podem
encontrar espalhadas no meio rural
concelhio.
A janela manuelina com o seu friso
renascentista do século XVI, um belo
exemplar existente no edifício da antiga Biblioteca Municipal, o Museu do
Arcano Místico, obra de Madre Margarida do Apocalipse, e o fontanário do
século XVI, na Ribeira Seca, são alguns
dos pontos de visita obrigatória na cidade.
É a terceira mais populosa cidade do
arquipélago dos Açores, cujas belezas naturais constituem um excelente
cartaz turístico. Aqui se situam as paradisíacas Lagoas do Fogo e de S. Brás
e as manifestações vulcânicas das Caldeiras da Ribeira Grande e da Caldeira Velha – um autêntico monumento
paisagístico de grande interesse científico e turístico, onde se pode usufruir
da famosa cascata de água quente férrea com piscina. Destacam-se ainda os

miradouros do Palheiro Santa Iria, dos
Frades do Tio Domingos e adro Nossa
Senhora do Rosário de Rabo de Peixe e
os seus numerosos trilhos, muito apreciados pelos naturais e visitantes.
O areal de Santa Bárbara– a maior
praia da ilha – é um dos locais mais
procurados no roteiro da prática do
surf e o dos Moinhos (Porto Formoso)
são muito frequentados para lazer no
período estival. As piscinas das Poças
transformaram-se num moderno complexo balnear muito apreciado pelos
forasteiros.
A cultura assume no concelho manifestações diversificadas, que são a marca da tradição peculiar que identifica
a maneira de ser e de estar dos ribeiragrandenses. O cantar às estrelas, as
cavalhadas de S. Pedro e o dos balhos
dos Pescadores, de Rabo de Peixe, por
ocasião das festas do Divino Espírito
Santo, constituem manifestações etnográficas de grande interesse, num misto de religiosidade e folclore.
De realçar a intensa atividade cultural levada a cabo na Casa da Cultura
da Ribeira Grande, no Museu Vivo do
Franciscanismo no antigo convento o
Hospital da Santa Casa da Misericórdia que é responsável pela realização
da singular procissão do Senhor Santo Cristo dos Terceiros, bem como no
Museu da Emigração Açoriana, no
Teatro Ribeiragradense, construído em
1920 por um grupo de cidadãos, liderados por Ezequiel Moreira da Silva e
reaberto ao público em 5 de Maio de
2000, completamente renovado, quando era presidente António Pedro Costa. Tratam-se de polos irradiadores de
cultura, com inúmeras iniciativas, dinamizando atividades como o teatro, a
música, exposições e conferências.
Por outro lado, o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas é um
projeto arquitetónico e artístico, que se
assume como uma referência cultural
dos Açores dentro e fora da Região e
pretende fomentar a criação, a produção e a difusão de arte contemporânea,
através das artes visuais e performativas, multimédia, cinema, música, arquitetura, design, ilustração, literatura
e moda.
No concelho concentram-se as principais indústrias da Região, como os
lacticínios, a construção civil, as pescas
e a produção de energia térmica e geotérmica. Refira-se ainda como principais atividades empresariais do concelho, a produção do chá, do tabaco e do
afamado licor de maracujá
Com o seu passado de glória, o seu
património cultural, a sua vitalidade económica, o concelho da Ribeira
Grande é, no contexto açoriano, um
pólo de desenvolvimento muito importante.

COMUNIDADE

DESPORTO
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CARNEIRO: Carta Dominante: o Carro, que significa
Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste
mais atenção ao que o seu coração lhe tem transmitido,
não fique indiferente. Saúde: O seu descontentamento
com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta. Dinheiro:
É importante que faça uma análise de modo a determinar que
rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria.
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49
TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com o passado.
Alimentar paixões antigas só vai fazer com que se sinta
nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress.
Dinheiro: Tenha atenção no seu trabalho, pois é possível que
alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29
GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em
causa o seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita que comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem a sua relação. Saúde: Tendência
para problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das
suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus objetivos.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49
CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Copas,
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará com que se sinta muito querido e
desejado pelos seus. Saúde: Seja mais consciencioso e
não coma em demasia pois, para além de engordar, pode correr
o risco de sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Poderá andar mais nervoso do que o habitual, o que fará
com que tenha dificuldade em cumprir os seus compromissos.
Com o tempo poderá ver a sua situação melhorar.
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36
LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho
do seu amor, mas evite ser demasiado exigente com o
seu parceiro. Saúde: Concentre a sua atenção e energia
na cura de um problema de saúde. Dinheiro: O laço que mantém
com o seu atual emprego vai fazer com que tenha de fazer uma
escolha difícil.
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39
VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização Amor: Passará momentos muito felizes junto
da sua família. Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos, em segurança. Saúde: Propensão para dores musculares. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las!
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38
BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante.
Saúde: Terá mais energia. Aproveite para se dedicar
mais a uma modalidade desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelos seus superiores hierárquicos, que o saberão recompensar da melhor forma.
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar
a sentir-se apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá sentir-se esgotado
e sem energia. Apoie os seus familiares, mas pense mais no seu
bem-estar. Dinheiro: Está favorecido, contudo não coloque em
risco a sua estabilidade financeira. Números da Sorte: 25, 31,
32, 39, 42, 43
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo querido.
Evite que um pequeno desentendimento ponha em risco uma amizade de longa data. Saúde: Deve tomar as devidas
precauções para aliviar os sintomas de uma alergia. Dinheiro:
Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o
seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido
atribuída a si.Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Procure entender os atos da sua cara-metade.
Lembre-se que nem todas as pessoas são iguais e que
deve aceitar a pessoa amada tal como ela é.
Saúde: Evite fazer refeições pesadas pois terá tendência para
problemas digestivos. Dinheiro: Período favorável para iniciar
um curso online. Vá em frente, aposte em si mesmo.
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39
AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não magoar
o seu par numa discussão por um assunto trivial. Saúde: Tendência para a nostalgia, combata-a tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em
fazer-se ouvir numa importante reunião de trabalho. Não desista
perante as dificuldades. Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39
PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades. Amor: Um amigo pode precisar da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar.
Dinheiro: Período muito favorável no setor financeiro. Invista em
si, não desperdice as oportunidades.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

F1: Max Verstappen Red Bull
Vence na Estíria, Mais Um...
HÉLDER DIAS
AVP-F1

D

e volta, passada apenas uma
semana e cá estamos para o
relato integral deste Grande Prémio da Estíria, na Áustria,
este a ser corrido no famoso circuito de Red Bull
Ring situado na cidade de Spielberg, Um circuito
que data desde já de 1970 com 4,318 km, num total
de 71 voltas.
O grande Prémio da Turquia
que teria sido escolhido para
substituir o GP do Canadá mas
por razões da pandemia teria
sido também cancelado, está volta ao calendário do Campeonato
do Mundo 2021 a 3 de Outubro
no lugar do GP de Singapura A
Red Bull a correr em casa quer
segundo o conselheiro da equipa
Austriaca Helmut Marko ver os quatro carros da Red
Bull e Alpha Tauri motorizado pela Honda terminarem nos pontos e falando sobre Hamilton disse, "é um
piloto muito inteligente".
E neste sábado de manhã com uma temperatura incerta a surpresa deste Q1 foi de ver Esteban Ocon Alpine, ficar de fora, parado nos pits, relembro que esta é
a segunda vez consecutiva (GP, da França) que o piloto
francês não passa da primeira secção. Q2 impressionante com os quatro primeiros carros separados apenas por 24 milésimos de segundo, ficando por aqui,
Russell, Sainz,Ricciardo, Vettel e Giovinazi. Mais uma
vez desilusão na Ferrari que perde Carlos Sainz neste
Q2. No final da sessão Fernando Alonso,Alpine disse
via rádio para as boxes "não importa o lugar que consegui na volta, mas que a apreciei ao máximo lá isso
sim", Alonso terminou em oitavo.
Domingo a prioridade eram efetivamente os pneus
duas paragem, tres paragens! era a questão que se imponha para esta oitava prova do Campeonato do Mundo, pois a obrigatoridade de comecar a corrida para
os dez primeiros com os pneus que fizeram o Q2 hoje
será verdadeiramente uma chave para a corrida, uma
vez estar posta de lado a hipotese de chuva. Largada
lançada e impressionate o arranque dos três primeiros
com Verstappen,Hamilton e Lando Norris este a ser
pressionado por Sergio Perez para a terceira posição
na corrida, o que o mexicano consegue obter na 12
volta. Entretanto varios toques entre a curva 1 e a 6
deixaram ja e isto na quinta volta fora de prova Pierre

Gasly da Aloha Tauri ele que partiu da sexta posicao
da greilha, A Ferrari na nona volta e lanterna vermelha
depois de Leclerc ter recebido um encosto e ser forcado a entrar as garagens para mudar a asa dianteira do
seu monolugar. A 26 volta as primeiras mudanças de
pneus, saindo como lider na corrida Max Verstappen,
Red Bull. 39 volta e George Russell, Williams com problemas de motor abandona a corrida ele que estava na
luta na zona de pontuação. Uma corrida direi monótona, um passeio de domingo para o lider, mas com a
sua estratégia toda ela em volta dos pneumáticos, com

vitoria de Max Verstappen, Red Bull seguido de Lewis
Hamilton, Mercedes (volta mais rápida) e Valteri Bottas, Mercedes a subirem ao pódio.
Bonita luta do finlandês no final da corrida a segurar
atrás de si, Sergio Perez e a levar a melhor o homem
da Mercedes. Charles Leclerc, Ferrari foi eleito o piloto
do dia, ele que, da última posição conseguiu chegar ao
sétimo lugar. Com esta vitoria Max Verstappen, Red
Bull consegue a sua decima quarta em carreira e lidera
o Campeonato do Mundo de Pilotos com 156 pontos
seguido de Lewis Hamilton 138. O canadiano Lance
Strool, Aston Martin terminou em oitavo lugar. "Vencer em casa tem um sabor diferente... estou verdadeiramente Feliz", disse Verstappen. E a Red Bull derrota
pela quarta vez a Mercedes, facto que já não acontece a
muitos anos. Segundo o chefe da Mercedes Toto Wollf
disse "esta é a primeira corrida em 8 anos que não tivemos ritmo". Próximo encontro a 4 julho na Austria
no mesmo circuito.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen-Red Bull
2-Lewis Hamilton -Mercedes
3-Valteri Bottas -Mercedes
4-Sergio Perez -Red Bull
5-Lando Norris -McLaren
6-Carlos Sainz -Ferrari
7-Charles Leclerc-Ferrari
8-Lance Strool -Aston Martin
9-Fernando Alonso- Alpine
10-YukiTsunoda - Alpha Tauri
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Aconselhamento
por tonelada.

At Sysco, we do more than deliver great products for
restaurants. From the management to the real-time
tracking of your order, in addition to the support of our
specialists, we supply you with foodservice products and
quality advice. Restaurateurs like you deserve that.

syscograndmontreal.ca
Happiness in Quantity
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A MENSAGEM DO CAPITÃO DE PORTUGAL UM DIA APÓS O ADEUS AO EURO 2020

Cristiano Ronaldo: «Voltaremos mais fortes»

C

ristiano Ronaldo reagiu esta segunda-feira
ao adeus de Portugal ao Euro 2020, na sequência de um desaire frente à Bélgica (1-0),
nos oitavos de final do Euro 2020.
«Não conseguimos o resultado que queríamos e saí-

mos da prova antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o
título de Campeões Europeus e este grupo provou que
ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses», pode
ler-se na conta oficial do jogador no Instagram.
O capitão da seleção nacional, que gerou polémica
ao pontapear a braçadeira, deixou ainda uma palavra
para os adeptos: «Os nossos adeptos estiveram incansáveis no apoio à equipa do início ao fim. Foi por eles
que corremos e lutámos, no sentido de corresponder
à confiança que depositaram em nós. Não foi possível
chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso
sincero e profundo agradecimento.»
«Parabéns à Bélgica e boa sorte para todas as seleções
que continuam na competição. Quanto a nós, voltaremos mais fortes. Força Portugal», concluiu Cristiano
Ronaldo.

JoãoBoavista
Pedro
Sousa é o novoJoãotreinador
do Boavista
anunciou esta segunda-feira o
Pedro Sousa confessa gostar do Estádio do Bessa

O

novo treinador: João Pedro Sousa assume o
comando dos axadrezados até 2023, substituindo Jesualdo Ferreira, cuja saída foi oficializada
no domingo.
João Pedro Sousa, de 49 anos, treinou
o Famalicão nas últimas duas épocas.
Em declarações ao site do clube axadrezado, o técnico diz sentir-se «honrado
por ter a oportunidade de representar
um clube com a história do Boavista».
«Cheguei a um clube muito exigente e
ambicioso, dois aspetos que jogam bem
com a minha forma de ser. Sinto orgulho pelo trabalho que fiz até chegar a
este patamar», afirmou o treinador.

e revela-se ansioso por ter adeptos no estádio. «Estive no Bessa como treinador adversário, mas também
várias vezes como adepto. Adoro ver futebol neste estádio. É espetacular. Nos anos em que
trabalhei em Inglaterra, falava muitas
vezes do Bessa, porque é um estádio
tipicamente inglês, mas bem mais moderno do que alguns de lá. Estou ansioso por sentir a força dos adeptos», diz o
novo treinador do Boavista.
Manuel Santos, Hugo Vicente, Miguel
Matos (treinador de guarda-redes),
Carlos Pacheco (preparador físico),
Jorge Couto, Daniel Rosendo e Alfredo
Castro completam a equipa técnica.

Costinha é o novo treinador do Nacional

C

ostinha é o novo treinador do Nacional, confirmou esta segunda-feira o clube madeirense, recém-despromovido à II Liga portuguesa de futebol para a época 2021/2022.
Em comunicado, o clube insular refere que o técnico de 46 anos «assinou
um contrato válido por uma temporada». Francisco José Rodrigues da
Costa, vulgo Costinha, volta assim ao
ativo como treinador e de novo pela
porta do Nacional, o último clube que
orientou.

GRUPO A
		
1-Argentina		
2-Uruguai		
3-Paraguai		
4-Chile		
*5-Bolívia		
2021/06/14
2021/06/15
2021/06/18
2021/06/19
2021/06/21
2021/06/21
2021/06/24
2021/06/25
2021/06/28
2021/06/28

P
10
7
6
5
0
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A
Grp.A

J
4
4
4
4
4

V
3
2
2
1
0

E
1
1
0
2
0

D
0
1
2
1
4

GM
7
4
5
3
2

Argentina 1-1 Chile
Paraguai 3-1 Bolívia
Chile 1-0 Bolívia
Argentina 1-0 Uruguai
Uruguai 1-1 Chile
Argentina 1-0 Paraguai
Bolívia 0-2 Uruguai
Chile 0-2 Paraguai
Uruguai 1-0 Paraguai
Bolívia 1-4 Argentina

GS
2
2
3
4
10

Em 2017/2018, conduziu o clube ao título na II Liga
e consequente subida à I Liga, onde não conseguiu depois a permanência na época 2018/2019.
Este é o sucessor definitivo de
Manuel Machado e o homem escolhido em face da situação com
Sérgio Vieira, que foi contratado
para 2021/2022, mas não vai afinal
treinar o Nacional por questões de
ordem pessoal. Beira-Mar, Paços de
Ferreira e Académica foram outros
clubes que Costinha já treinou.

GRUPO B
		
1-Brasil		
2-Peru		
3-Colômbia		
4-Equador		
*5-Venezuela
2021/06/13
2021/06/14
2021/06/17
2021/06/18
2021/06/20
2021/06/21
2021/06/23
2021/06/23
2021/06/27
2021/06/27
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7
4
3
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Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B
Grp.B

J
4
4
4
4
4

V
3
2
1
0
0

E
1
1
1
3
2

D
0
1
2
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GM
10
5
3
5
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1-Red Bull Bragantino
2-Athletico Paranaense
3-Palmeiras
4-Fortaleza
5-Bahia
6-Santos
7-Atlético Goianiense
8-Atlético Mineiro
9-Fluminense
10-Flamengo
11-Corinthians
12-Ceará
13-Internacional
14-Juventude
15-Sport
16-Cuiabá
17-São Paulo
18-Chapecoense
19-América Mineiro
20-Grêmio

GRUPO EAST
1-NE Revolution
2-Orlando City
3-Philadelphia Union
4-New York City FC
5-Columbus Crew
6-Nashville SC
7-NY Red Bulls
8-DC United
9-CF Montréal
10-Atlanta United
11-FC Cincinnati
12-Inter Miami CF
13-Toronto FC
14-Chicago Fire

P
14
13
13
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
5
4
4
4
3
2

J
6
6
7
7
7
7
5
7
7
5
7
7
7
7
7
5
7
7
7
5

V
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0

E
2
1
1
3
2
2
1
1
4
0
3
3
3
3
2
4
4
4
3
2

D
0
1
2
1
2
2
1
3
1
2
2
2
2
2
4
1
3
3
4
3

GM

GS

16
10
13
10
12
9
5
6
6
7
6
9
8
5
4
4
4
6
3
4

9
5
9
5
9
7
2
7
5
5
6
10
11
9
7
5
9
12
8
7

P
23
21
19
17
15
15
13
13
13
12
10
8
5
5

J
11
10
11
10
10
10
10
11
10
10
9
10
10
10

V
7
6
5
5
4
3
4
4
3
2
3
2
1
1

E
2
3
4
2
3
6
1
1
4
6
1
2
2
2

D
2
1
2
3
3
1
5
6
3
2
5
6
7
7

GM
18
18
15
18
9
13
14
10
11
11
9
9
12
7

GS
13
7
10
11
7
11
13
13
10
10
17
16
20
17

GRUPO WEST
P
1-Seattle Sounders
25
2-Sporting KC
23
3-LA Galaxy
21
4-Colorado Rapids
16
5-Minnesota United
14
6-Houston Dynamo
14
7-Portland Timbers
13
8-Real Salt Lake
13
9-Los Angeles FC
12
10-SJ Earthquakes
10
11-FC Dallas
10
12-Austin FC
10
13-Vancouver Whitecaps 8

J
11
12
10
9
10
11
10
9
10
11
10
11
10

V
7
7
7
5
4
3
4
3
3
3
2
2
2

E
4
2
0
1
2
5
1
4
3
1
4
4
2

D
0
3
3
3
4
3
5
2
4
7
4
5
6

GM
20
22
17
15
10
15
13
14
12
12
11
6
10

GS
7
15
15
11
12
16
15
11
12
20
15
11
16

GS
2
7
4
6
6

Brasil 3-0 Venezuela
Colômbia 1-0 Equador
Colômbia 0-0 Venezuela
Brasil 4-0 Peru
Venezuela 2-2 Equador
Colômbia 1-2 Peru
Equador 2-2 Peru
Brasil 2-1 Colômbia
Venezuela 0-1 Peru
Brasil 1-1 Equador

MELHOR MARCADOR
# Jogador
1-Cristiano Ronaldo [Portugal]
2-Patrik Schick [Chéquia]
3-Emil Forsberg [Suécia]
3-Robert Lewandowski [Polónia]
3-Romelu Lukaku [Bélgica]
3-Gini Wijnaldum [Países Baixos]

J
4
4
3
3
4
4

G
5
4
3
3
3
3
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